
D.G.F.P. DOLJ
Serviciul Solutionare Contestatii

DECIZIA nr.21/2007
privind solutionarea contestatiei formulate de

D-nul X
impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind

venitul din activitati independente pe anul 2007

 In data de Y D-nul X, din Craiova a depus contestatie, inregistrata la A.F.P.
Craiova sub nr.Y si la D.G.F.P. Dolj sub nr.Y impotriva Deciziei de impunere pentru
plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul activitati independente pe anul 2007
nr.Y din Y, intocmita de catre organele de impunere din cadrul Administratiei
Finantelor Publice Craiova.

Constatandu-se indeplinita procedura, ceruta de art.171 alin (1) din O.G
nr.92/20043 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare, se trece la solutionarea pe fond a cauzei.

I. In fapt, D-nul X, loc. Craiova CNP Y, contesta Decizia de impunere
pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul activitati independente pe
anul 2007 nr.Y, intocmita de catre organele de impunere din cadrul Administratiei
Finantelor Publice Craiova in sustinere invocand urmatoarele:

“ Contest Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul activitati independente pe anul 2007, nr.Y.

Precizez prin prezenta ca nu am desfasurat activitatea de taxi deoarece
dosarul depus la Primaria Craiova nu a fost aprobat nefiind locuri.

Auto DJ 78 SMS care este mentionat in decizia de impunere a fost implicat
intrun accident sin u a mai circulat pe drumurile publice din data de Y, deoarece a
fost complet avariat si in acest sens atasez si documentul emis de Politia rutiera
Craiova”.

                II. Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente pe anul 2007, nr.Y din Y intocmita de catre
organele de impunere din cadrul Administratiei Finantelor Publice Craiova, s-au
stabilit in sarcina petentului plati anticipate cu titlu de impozit in suma de Y lei
platibile in 4 transe astfel :

- 15.03.2007 – Y lei ;
- 15.06.2007 – Y lei ;

   -    15.09.2007 – Y lei ;
   -    15.12.2007 – Y lei ;
Aceasta a fost emisa intrucat contribuabilul figureaza in evidentele fiscale cu

activitatea de transport cu taxi in baza autorizatiei nr.Y din 09.12.2003 eliberata de
Primaria Municipiului Craiova.



III. Din analiza actelor si documentelor aflate la dosarul cauzei si avand in
vedere motivele invocate de catre petent si constatarile organului de control, in raport
cu actele normative invocate, se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca platile anticipate cu titlu
de impozit stabilite in sarcina petentului au fost calculate cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.

 In fapt, la data de Y organele de control din cadrul Administratiei Finantelor
Publice Craiova emit Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente prin care s-au stabilit plati anticipate cu
titlu de impozit in suma de Y RON.

D-nul X, loc. Craiova presteaza activitatea de taximetrie auto fara autot. de
teren, microbuze, au etc in baza autorizatiei nr.Y din Y. activitate pentru care
impunerea s-a facut pe baza normelor de venit.

Normele de venit sunt stabilite prin Nomenclatorul pentru anul 2007 al
activitatilor independente pentru care venitul net se determina pe baza normelor
anuale de venit.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.46 si art.49 din
Codul Fiscal, precum si art.42 din Normele de aplicare care prevad :

“Definirea veniturilor din activit��i independente:
   ART. 46
   (1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile comerciale,
veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de proprietate
intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere,
inclusiv din activit��i adiacente.
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comer�
ale contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la
alin. (3), precum �i din practicarea unei meserii.

Stabilirea venitului net anual din activit��i independente pe baza
normelor de venit
   ART. 49
    (1) Venitul net dintr-o activitate independent�, care este desemnat�
conform alin. (2) �i care este desf��urat� de c�tre contribuabil,
individual, f�r� salaria�i, se determin� pe baza normelor de venit.
    (2) Ministerul Finan�elor Publice elaboreaz� normele care con�in
nomenclatorul activit��ilor pentru care venitul net se stabile�te pe baz�
de norme de venit �i precizeaz� regulile care se utilizeaz� pentru
stabilirea acestor norme de venit.1

    (3) Direc�iile generale ale finan�elor publice teritoriale au obliga�ia de
a stabili �i publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a
anului în care urmeaz� a se aplica normele respective.
    (4) În cazul în care un contribuabil desf��oar� o activitate
independent� pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de
venit aferent� acelei activit��i se corecteaz� astfel încât s� reflecte

                                                



perioada de an calendaristic în care a fost desf��urat� activitatea
respectiv�.
    (5) Dac� un contribuabil desf��oar� dou� sau mai multe activit��i
desemnate, venitul net din aceste activit��i se stabile�te pe baza celei
mai ridicate norme de venit pentru respectivele activit��i.”

“Norme metodologice:
42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care

realizeaz� venituri din activit��i independente �i desf��oar� activit��i cuprinse în
nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finan�elor publice, individual, f�r�
angaja�i, venitul net se poate determina pe baz� de norme anuale de venit. La
stabilirea normelor anuale de venit de c�tre direc�iile generale ale finan�elor publice
teritoriale vor fi consultate consiliile jude�ene/Consiliul General al Municipiului
Bucure�ti, dup� caz. De asemenea, se vor avea în vedere �i caracterul sezonier al
unor activit��i, precum �i durata concediului legal de odihn�.”

Totodata art.53 si art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal si
art.169 din Normele de aplicare prevad :
    “Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit��i
independente
    ART. 53
    Un contribuabil care desf��oar� o activitate independent� are
obliga�ia s� efectueze pl��i anticipate în contul impozitului anual datorat
la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excep�ia veniturilor prev�zute la
art. 52, pentru care plata anticipat� se efectueaz� prin re�inere la surs�.
     Art. 88. - (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i
independente, din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia veniturilor
din arendare, precum �i venituri din activit��i agricole sunt obliga�i s�
efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de impozit,
exceptându-se cazul veniturilor pentru care pl��ile anticipate se
stabilesc prin re�inere la surs�.”

        “169. În cazul contribuabililor impu�i pe baz� de norme de venit, stabilirea
pl��ilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de
impunere, corespunz�tor activit��ii desf��urate.”

Nomenclatorul pentru anul 2007 al activitatilor independente pentru care
venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit pentru contribuabilii care
isi desfasoara activitatrea individual in municipiul Craiova  la pozitia 160, pct. A este
cuprinsa activitatea de « Taximetrie auto pentru persoane, mai putin cea efectuata cu
autoturisme de teren, microbuze si autobuze » pentru care norma de venit este de Y
lei.

Sustinerea petentului referitoare la faptul ca nu am desfasurat activitatea de
taxi deoarece dosarul depus la Primaria Craiova nu a fost aprobat nefiind locuri si
mai mult Auto Y care este mentionat in decizia de impunere a fost implicat intrun
accident si nu a mai circulat pe drumurile publice din data de Y, deoarece a fost
complet avariat nu poate fi retinuta deoarece acesta nu a depus la autoritatea fiscala
teritoriala o cerere de intrerupere de activitate sau de suspendare cerere insotita de



Autorizatia de functionare, conform art.49 din Codul fiscal si pct. 45 din Normele
date in aplicarea  art.49 care prevede:

“45. Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, datorate
unor accidente, spitaliz�rii �i altor cauze obiective, inclusiv cele de for�� major�,
dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc propor�ional cu
perioada nelucrat�, la cererea contribuabililor. În situa�ia încet�rii activit��ii în
cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, persoanele fizice autorizate �i
asocia�iile f�r� personalitate juridic� sunt obligate s� depun� autoriza�ia de
func�ionare �i s� în�tiin�eze în scris, în termen de 5 zile, organele fiscale în a c�ror
raz� teritorial� ace�tia î�i desf��oar� activitatea. În acest sens se va anexa, în copie,
dovada din care s� rezulte depunerea autoriza�iei.”

Fata de cele aratate se constata ca masura prin care organele de impunere din
cadrul Administratiei Finantelor Publice Craiova au stabilit in sarcina petentului plati
anticipate cu titlu de impozit  in suma de Y lei a fost data cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.

Avand in vedere cele prezentate mai sus , in temeiul art.186 alin. 3  din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  se:

D E C I D E

- Respinerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de D-nul X, loc.
Craiova.

- -  prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 luni
de la primire.
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